
Rejony wspinaczkowe Pogórza Kaczawskiego i Gór Kaczawskich są na nowo odkrywane i reekipowane, 

stanowią świetne urozmaicenie dla zatłoczonych skał Gór Sokolich. Możemy powspinać się w piaskowcowej  

lub bazaltowej skale. 

Gospodarze proszą o przestrzeganie następujących zasad:

1. Prosi się o nie śmiecenie pod skałami i w rejonie skał. Pamiętaj śmieci przyniesione ze sobą należą  

do ciebie!!!

2. Nie niszcz skał !!!. Nie pisz, nie maluj, nie dłub w skale.

3. Nie drajciuluj w skałach. "NO Drytooling"

4. Nie niszcz RINGÓW. Nie wędkuj, nie gryź itp...

5. Wyrywaj wszelkie chwasty ze skał :)

6. Nie pal ognisk pod skałami.

7. Zostaw skały czystsze niż je zastałeś.

8. Nie zaleca się wspinać w piachach po deszczu istnieje możliwość ukruszenia kluczowych chwytów  

na drodze.

9. Nie opuszczaj wspinacza ze stanowiska, zjedź na przyrządzie zjazdowym (Tym sposobem nie  

będziesz wycierał ringów zjazdowych!)

10. Używaj magnezji z rozwagą!

11. Używając mechaników i kostek niszczysz bezpowrotnie drogi i zmieniasz ich charakter. Wspinając  

się TRAD używaj węzłów. 

Obszerne informacje o wspinaniu w opisywanym rejonie znajdziecie na stronie www.piachy.eu 

Stamtąd też zaczerpnąłem ilustracje i opisy Nowej Ziemi (z wyjątkiem własnych fotografii).

endrju

http://www.piachy.eu/


NOWA ZIEMIA - KAMIENIOŁOM
Rejon wspinaczkowy składa się z dwóch ogródków 

skalnych w pobliżu miejscowości Nowa Ziemia 

(Nowa Ziemia Kamieniołom i Nowa Ziemia II).

Kamieniołom znajdują się po prawej stronie od drogi 

nr 328 przed miejscowością Nowa Ziemia od strony 

Złotoryi, 200 m przed zajazdem Złoty Las. Prosi się 

o nie podjeżdżanie samochodem pod skały. Po 

rozmowie ze strażą leśną zostaliśmy 

poinformowani, że może skończyć się to 

mandatem.  

Od drogi głównej prowadzi droga leśna przy tablicy 

(Widzisz pożar dzwoń) około 

2 min od drogi.

  

Mapka dojazdu. Pokaż Kamieniołom Nowa Ziemia na większej mapie 

http://maps.google.pl/maps/ms?hl=pl&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=215531109202111579685.0004a04eb4ca9d8c7b6bd&ll=51.106109,15.924683&spn=0.301792,0.583649&z=10&source=embed


Rodzaj skały: piaskowiec, wysokość: 8-10 m

Ilość dróg: powyżej 28 ( większość dróg wyposażone w stałą asekuracji i stanowiska zjazdowe ). 

Trudność: od IV do VI.2



NOWA ZIEMIA II
Skałki znajdują się po lewej stronie od drogi przed miejscowością Nowa Ziemia od strony Złotoryi, 200 m 
przed zajazdem Złoty Las.
Wysokość: 8 m, rodzaj skały: piaskowiec
Ilość dróg: 10 , ( 6 drogi wyposażone w stałą asekuracje w postaci ringów i stanowisk zjazdowych), 
trudność: od IV do VI.II+


	NOWA ZIEMIA II

